
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2407/2022.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/896-917
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság

a Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai  kerékpárút  fejlesztése,  Szőkédi  szakasz vízrendezésének vízjogi

létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A  35200/2407/2022.  ált.  számú  eljárásban  hozott hatósági  döntésről  az  általános  közigazgatási

rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  89.  §  (1)  bekezdése  és  a

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az

alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. július 11.
Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az ügy száma: 35200/2407/2022. ált.
Az  ügy  tárgya:  Pécs-Siklós-Máriagyűd  turisztikai  kerékpárút  fejlesztése,  Szőkédi  szakasz

vízrendezésének vízjogi létesítési engedélye 

A  kérelmező  ügyfél  megnevezése  és  székhelye:  Szőkéd  Község  Önkormányzata  (7763  Szőkéd,

Széchenyi u. 58.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata: 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést 

hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. Szőkéd Község Önkormányzata (7763 Szőkéd, Széchenyi u. 58.; a továbbiakban: Engedélyes)
részére az alábbi feltételek mellett 

vízjogi létesítési engedélyt



adok  arra,  hogy  a  tervezett kerékpárút  vízelevetésének  víziműveit  SZITEMÁG  Kft.  (1143
Budapest,  Stefánia  út  81.;  a  továbbiakban:  Tervező)  által  1995/2.  tervszámon  elkészített
tervei alapján 

megépítse.

1.1. A létesítmények helye:  Szőkéd 061/11 és 061/12 hrsz.-ú ingatlanok

1.2. Általános adatok:  

1.3. Víziművek célja: Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai kerékpárút 
fejlesztése kapcsán, a Szőkédi szakaszon, vízrendezési
munkák megvalósítása

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg  :  

2.1. Vízoszlató műtárgyak:

SZŐ5V jelű vízoszlató:
- helye: a kerékpárút 2+605-2+650 km szelvénye

Szőkéd 061/11 hrsz.
- kialakítása: 45,0 fm hosszú
- csőáteresz keretelem: Ø 0,6 m
- mederlap burkolat az áteresznél: 5,0 fm hosszon
- füvesítés: humuszolt árok füvesítéssel
- árokszelvény: fenékszélesség: 0,4 m

rézsű: 1:1,5 és 1:1,0

SZŐ6V jelű vízoszlató:
- helye: a kerékpárút 2+934-2+964 km szelvénye

Szőkéd 061/12 hrsz.
- kialakítása: 30,0 fm hosszú
- csőáteresz keretelem: Ø 0,6 m
- mederlap burkolat az áteresznél: 5,0 fm hosszon
- füvesítés: humuszolt árok füvesítéssel
- árokszelvény: fenékszélesség: 0,4 m

rézsű: 1:1,5 és 1:1,0

3. Szakhatóságok állásfoglalása:

3.1. A  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdálkodási  Főosztály,  Természetvédelmi  Osztály  (a  továbbiakban:
Természetvédelmi Osztály) 3255-2/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:



„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban:

Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Siklós Község Önkormányzata (7800 Siklós, Kossuth

tér 1., a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából a SZITEMÁG Kft. (1143 Budapest, Stefánia út

81.) nevében eljáró InnoStruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2.ép.) kérelmére a tárgyi

ügyben  indult  engedélyezési  eljáráshoz  a  területi környezetvédelmi  és  természetvédelmi

hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal  (a továbbiakban: Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység

következtében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint

benyújtott adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

II.

A  Pécs-Siklós-Máriagyűd  turisztikai  kerékpárút  fejlesztése  keretében  a  Szőkédi  szakasz

vízrendezésének  vízjogi  létesítési engedélye  kiadásához  a  megküldött dokumentáció  és  a

rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 

hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve 

az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”



3.2. A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi
Osztály  (a  továbbiakban:  Örökségvédelmi  Osztály)  BA/50/00622-2/2022.  iktatószámú
szakhatósági állásfoglalása:

„A Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai kerékpárút fejlesztése, Szőkédi szakasz vízrendezésének

vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

megkeresésére a Baranya Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Örökségvédelmi Osztálya, a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) 

az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja

az alábbi kikötésekkel  :   

1.  A létesítéshez kapcsolódó földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. 

2. Ha  a  régészeti megfigyelés  során  régészeti bontómunka  válik  szükségessé,  akkor  –

legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség

vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti

megfigyelés keretében kell elvégezni. 

3.  A  régészeti szakfeladatok  ellátására  szerződést  kell  kötni  a  régészeti szakfeladatok

ellátására jogosult szervvel. 

4. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építtetőnek biztosítania kell

a szükséges időt és anyagi feltételeket. 

5.  A  munka  megkezdéséről  azt  8  nappal  megelőzően,  írásban  értesíteni  kell  az

örökségvédelmi hatóságot. 

A  döntés  ellen  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs,  a  jogorvoslati jog  a  határozat,  ennek

hiányában  az  eljárást  megszüntető  végzés  ellen  igénybe  vehető  jogorvoslat  keretében

gyakorolható.”

3.3. A Baranya Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály Növény és  Talajvédelmi Osztály  (a
továbbiakban:  Talajvédelmi  Osztály)  BA/54/01579-2/2022.  iktatószámú  szakhatósági
állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére

vonatkozó  jogszabályi  követelmények  érvényre  juttatása  szakkérdésnek  vizsgálatára

illetékességgel  és  hatáskörrel  rendelkező  talajvédelmi  szakhatóság  a  Baranya  Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. június 07. napján

érkezett megkeresésére a Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai  kerékpárút fejlesztése, Szőkédi

szakasz vízrendezésének 

vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi

feltételekkel: 



 A beruházást,  valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló

bármely egyéb tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező

termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a környezeti hatások

az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 

 A  beruházó  köteles  gondoskodni  a  humuszos  termőréteg  megmentéséről  és

hasznosításáról a mellékelt humuszgazdálkodási talajvédelmi tervnek megfelelően.

Amennyiben  ezzel  kapcsolatban  bármilyen  változás  áll  fenn,  azt  mindenképp

hatóságunk felé jelezni kell, és azt egyeztetve lehet csak a kivitelezési munkálatokat

folytatni. 

 Az üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz hatóságunk részére kivitelezői, beruházói

nyilatkozatot kell benyújtani a humuszvagyon felhasználásáról. 

 A  beruházások  megvalósítása  során  keletkezett mentett humuszos  termőréteg

teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során a beruházással érintett területen

kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az

eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg. 

 Amennyiben a mentett humuszos termőréteg előző pontban írt rendelkezés szerinti

felhasználására  nincs  lehetőség,  a  felhasználásra  nem  kerülő  rész  eredeti

funkciójának  megfelelően  a  talaj  felső  termőrétegeként,  vagy  termesztő  közeg

előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra talajvédelmi járulék ellenében

átruházható. 

 A kivitelezés során a területről lefolyó csapadékvizek rendezett elvezetéséről olyan

módon  kell  gondoskodni,  hogy  sem  az  adott területen,  sem  a  szomszédos

területeken pangó víz ne keletkezzen, a termőföldek használatát ne akadályozza. 

 A  mentett humuszos  termőréteg  mennyiségéről  és  felhasználásáról  a  beruházó

köteles külön nyilvántartást vezetni. 

 A mellékelt tervdokumentáció műszaki előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

 Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 



A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható

meg.”

4. Az  alábbiakban  felsorolt  befogadói  nyilatkozatokban,  valamint  közműkezelői

nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

4.1. Figyelembe kell  venni a DRV Zrt.  (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.,  a továbbiakban: DRV Zrt.)

741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4.2. Figyelembe kell venni a Tettye Forrásház Zrt. (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8., a továbbiakban:

Tettye Zrt.) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.



4.3. Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a

továbbiakban: Áramhálózat.) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4.4. Figyelembe kell  venni  az  E.ON Dél-dunántúli  Gázhálózat  Zrt.  (7626 Pécs,  Búza tér  8/a.,  a

továbbiakban: Gázhálózat.) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4.5. Figyelembe kell venni a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán

körút 36., a továbbiakban: Telekom) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4.6. Figyelembe kell venni a Drávanet Zrt. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1., a továbbiakban:

Drávanet) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4.7. Figyelembe  kell  venni  a  HWR-Telecom  Kft.  (1047  Budapest,  Fóti út  56  3.  emelet,  a

továbbiakban: HWR) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4.8. Figyelembe kell  venni a Vidanet Zrt.  (9024 Győr,  Orgona u. 10., a továbbiakban: Vidanet)

741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

4.9. Figyelembe  kell  venni  a  FGSZ  Zrt.  (8600  Siófok,  Tanácsház  u.  5.,  a  továbbiakban:  FGSZ)

741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

5.1. Engedélyes köteles:

a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.

b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.

c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően

a Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)

bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.

d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre

a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre

vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.

e) Üzemelő  hálózathoz  történő  csatlakozás  kiépítésénél  az  üzemeltetői  szakfelügyelet

biztosításáról gondoskodni.

f) A  kivitelezési  munkák  megkezdését  az  érintett közművek  üzemeltetőinek  bejelenteni  és

szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.

g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

 a  munkálatok  megkezdésének  időpontját  e  vízjogi  engedély  számának  közlése

mellett;



 az engedélyes  személyében bármely  okból  bekövetkezett változást  továbbá,  ha  a

létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,

 a kivitelezés  során felmerülő  minden olyan  műszaki  és  egyéb változást,  akadályt,

mely  az  engedélyben  foglalt  előírások,  adatok  megváltoztatását  igényli,  illetve  az

engedély módosítását megkérni;

 a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,

 a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

6. A műszaki  átadás-átvételi  eljárást  követő 30 napon belül  a  vonatkozó  rendeletek szerinti

mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is

megilletik, illetve terhelik.

8. Engedélyem 2024. július 31. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben

a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása

után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az

engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.

10. Jelen  vízjogi  létesítési  engedély  nem  mentesíti az  Engedélyest  más  szükséges  hatósági

engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

11. A  véglegessé  válásra  tekintet  nélkül  elrendelem  jelen  határozat  nyilvános  közzétételét,

tekintettel  arra,  hogy  a  tevékenység  megkezdéséhez  környezetvédelmi  engedély  vagy

egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár

vezetője  a  jogszabály  alapján  előírt  és  e  határozatból  eredő  jogokat,  kötelezettségeket,

tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

13. Egyidejűleg  megállapítom,  hogy  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  200  000,- Ft.,  a

Talajvédelmi  Osztályt  megillető  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  a  25  000,-Ft, amely

összegeket Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen  döntés  ellen  a  közléstől  számított 15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett,

de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.



Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.

törvény  értelmében  elektronikus  ügyintézésre  kötelezett ügyfelek  (pl.  gazdálkodó  szervezet,

önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton

(e-[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni  csak  a  megtámadott döntésre  vonatkozóan,  tartalmilag  azzal  közvetlenül  összefüggő

okból,  illetve  csak  a  döntésből  közvetlenül  adódó  jog-  vagy  érdeksérelemre  hivatkozva  lehet.  A

fellebbezést  indokolni  kell.  A  fellebbezésben  csak  olyan  új  tényre  lehet  hivatkozni,  amelyről  az

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem

hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díja  100 000,-  Ft,  melyet a Magyar  Államkincstárnál

vezetett Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  10024003-00283559-00000000  számú

előirányzat-felhasználási  keretszámlára  átutalási  megbízással  vagy  postai  úton  készpénz-átutalási

megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a

fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető

nevét és címét.

I N D O K O L Á S  

Engedélyes  megbízásából  eljáró  Tervező kérelmére  indított vízjogi  létesítési  engedély  kiadására

irányuló  eljárás  során  az  Igazgatóság  vizsgálta  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges

dokumentáció tartalmáról  szóló 41/2017. (XII.  29.)  BM rendelet 3. sz.  melléklete szerint benyújtott

kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

alapján  megküldte  az  ügyben  érintett szakhatóságnak.  A  szakhatóságok  összességében

megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak

a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról

és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  vonatkozó  előírásai  az  irányadóak.

Felhívom az  ügyfél  figyelmét,  hogy  döntést  az  ügyfél  vagy  meghatalmazott képviselője  az  eljáró

hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján

helyezi el. 

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:



Karsa Róbert tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos

igazgatóhelyettes

                                                                                                                                                                                               

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 
Telefon: +36(72) 896-900

E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
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